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THÔNG BÁO
Thông báo chương trình tuyển sinh 

tại Trường Đại học Nguyên Trí, Đài Loan năm 2019

Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Nguyên Trí - Đài Loan đã chính 
thức ký kết thỏa thuận hợp tác vào ngày 22/10/2018, đồng thời hợp tác với Công ty cổ 
phần phát triển Giáo dục và Nhân Lực Quốc tế Bình Minh (Số ĐKKD:0107202672) là 
Công ty tư vấn du học và là đối tác tuyển sinh của Trường Đại học Nguyên Trí, thông 
báo chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Nguyên Trí năm 2019 như sau:

Trường Đại học Nguyên Trí là trường đại học tư thục được thành lập vào năm 
1989. Trường nằm trong top 12 trường đại học hàng đầu tại Đài Loan và được xếp hạng 
từ 800 -  1000 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thể giới. Trường có hơn 50% 
giáo sư đến từ top 50 trường đại học danh giá trên thế giới, là trường đại học duy nhất 
thực hiện chương trình giảng dạy song ngữ Anh - Trung. Đặc biệt, các chương trinh đào 
tạo ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Nguyên Trí được đánh giá là tốt nhất tại Đài 
Loan.
I. Chưong trình đào tạo 
Khoa kỹ thuật

Ngành cơ khí
Ngành công nghệ hóa học và vật liệu mới 

Ngành kỳ sư quản lý công nghiệp 
Đào tạo sau đại học ngành công nghệ và kỹ- thuật vi sinh 

Ngành đào tạo kỹ sư quốc tế cho hệ đại học
Khoa điện tử viễn thông

Điện tử 
Viền thõng 

Điện quang
Ngành đào tạo quốc tế điện tử viền thông cho sinh viên đại học

Khoa công nghệ thông tin
Ngành kỹ thuật khoa học máy tính 

Ngành quản trị thông tin
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Ngành thông tin viễn thông 
Đào tạo sau đại học ngành tin -  Sinh học 

Ngành đào tạo quốc tế công nghệ thông tin cho sinh viên đại học 
Khoa ngôn ngữ và khoa học xã hội

Ngành ngôn ngừ quốc tế và ứng dụng 
Ngành ngôn ngừ và văn học trung hoa 
Ngành khoa học quản lý và chính sách 

Ngành thiết kế nghệ thuật 
Tiến sĩ văn hóa và chính sách 

Ngành đào tạo quốc tế khoa học xã hội cho sinh viên đại học
II. Điều kiện tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh
■ Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sắp tốt nghiệp THPT đối với ứng viên nộp hồ 

sơ học chương trình đại học. Điểm trung bình học bạ Trung học phổ thông đạt từ 6.0 trở 
lên.

■ Sinh viên tốt nghiệp đại học/ thạc sĩ đối với ứng viên nộp hồ sơ học chương trình 
thạc sĩ / tiến sĩ.

2. Thòi gian đào tạo: nhập học vào tháng 02 hàng năm.
■ Cao đẳng: 2 -3  năm; Đại học: 4 -6  năm ; Cao học: 2 năm
3. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh và tiếng Trung

Người học sẽ được học tiếng Trung từ 3 tháng đến 6 tháng trước khi sang Đài 
Loan nhập học và được đào tạo nâng cao trong thời gian học tập tại Đài Loan.

4. Chi phí đi du học:
■ Chi phí trọn gói cho chương trình là 2.000 USD (đã bao gồm chi phí vé may bay 

và visa)
■ Học phí khoảng 2.500 USD/học kỳ.
■ Sinh viên có thành tích học tập tốt sẽ nhận mức học bổng đến 4.000 ƯSD/năm.

III. Hỗ trọ’việc làm cho sinh viên trong thòi gian học tập tại Đài Loan:
- Năm thứ nhất: du học sinh tập trung học tập tại Trường và được nhà trường giới 

thiệu việc làm với mức lương khoảng 6 USD/giờ, ngày làm 4 giờ. Nhà trường cam kết tất 
cả việc làm là hợp pháp theo quy định của Đài Loan, không ảnh hưởng đến sức khỏe 
cũng như kết quả học tập của các sinh viên.

- Từ năm hai trở đi: du học sinh được tham gia các chương trình thực tập của nhà 
trường với mức lương 600 -  1.000 USD/tháng.

2



IV. Co' hội việc làm sau tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các Doanh nghiệp là đối tác của Trường 

Đại học Nguyên Trí tại các khu công nghiệp Thuận An, Đồng Phú, Bàu Bàng.
V. Hồ sơ cần nộp:
■ Bản sao bằng tốt nghiệp (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung)
■ Bản sao bảng điểm (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung). Bảng điểm phải cung cấp 

danh sách của tất cả các khóa học theo từng năm.
■ Hai thư giới thiệu.
■ Chứng chỉ năng lực tiếng Anh, chẳng hạn như TOEFL / TOEIC / IELTS / 

Cambridge ESOL / GEPT / CSEPT
■ Chứng chỉ năng lực tiếng Trung (TOCFL / HSK) (bắt buộc đối với các ứng viên 

học ngành Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc)
VI. Hình thức và thòi gian nộp hồ sơ:

■ Hình thức nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Đồng Tháp (Địa chỉ: số 

783 -  Phạm Hữu Lầu -  Phường 6 -  Tp. Cao Lãnh -  Đồng Tháp).
■ Thòi gian nộp hồ sơ

Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/12/2018
■ Thời gian đăng ký ôn thi chứng chỉ Hoa ngữ TOCFL

Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 20/12/2018.
Moi chi tiết xin vui lòng liên hê

Phòng Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ: số 783 -  Phạm Hữu Lầu -  Phường 6 -  Tp. Cao Lãnh -  Đồng Tháp 
Tel: 277.3.882.741 Điện thoại di động: 0997.879.755 (Cô Kim Hồng)
Email 1: htqt@dthu.edu.vn Email 2: htqtdthu@,gmail.com V

HIỆU TRLrỞNG
Nơi nhận:
- website www.dthu.edu.vn;

- https://egov.dthu.edu.vn;

- Lưu: VT, HTQT.

Nguyền Ván Đệ
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